Pressrelease - Stockholm den 4 november 2011

Ny fotohandbok från HME Publishing AB / DEXT:

Bättre bilder / Fotoskolan 1
Den omtyckta fotografen och fotoläraren Viktor Sundberg ger nu ut sin första
fotohandbok i serien Bättre bilder. I Fotoskolan 1 får man lära sig grunderna i hur man
optimerar sin kamerateknik med hjälp av slutartid, bländare och ISO-tal, och hur man
ska tänka i valet av objektiv för sina motiv. Genom ett pedagogiskt och inspirerande
förhållningssätt har författaren skapat en bok som väcker nyfikenhet, kreativitet och lust
för alla fotografer som vill avancera i sitt bildskapande.
Om boken
Vill du på allvar ta kontrollen över ditt fotograferande? Ditt första och viktigaste steg framåt är
att stänga av kamerans automatiska funktioner. Istället börjar du förlita dig på din egen
kamerateknik. Och det kan du bara göra om du lär känna kamerans grundläggande delar:
optiken, bländaren, slutaren och bildsensorn.
I Bättre bilder / Fotoskolan 1 förklarar den skickliga fotografen och läraren Viktor Sundberg
hur delarna hänger ihop och påverkar dina bilder. Snart kommer du att på egen hand kunna:
•
•
•
•
•
•

utnyttja olika slutartider för att både frysa och visa rörelse i dina bilder,
isolera motiv och skapa djupkänsla genom att välja rätt bländare,
få perfekta exponeringar även i svåra situationer med exponeringskompensation,
ta bilder med minimalt brus i olika ljusförhållanden,
maximera ditt uttryck genom att välja rätt bildvinkel,
förstå hur en justering av en del påverkar alla andra inställningar.

Du kommer helt enkelt att ta kontrollen över ditt fotograferande på ett sätt som du inte trodde
var möjligt. Du står nu inför ett kreativt och kunskapsmässigt genombrott. Redo?!
Om författaren
Viktor Sundberg är uppdragsfotograf, föredragshållare och fotolärare. Han är kursledare i
Canons fotoskola, håller workshops och leder exkursioner. Viktor har en särskild dragning till
motiv i naturen, som också är hans största inspirationskälla. Fotografi är utan tvekan hans
största passion.
Viktor föddes i Echuca, Australien, och har växt upp i både England och Sverige. Han bor idag
med sin familj i Mölnlycke.
Läs Viktors poulära fotoblogg på www.viktorsundberg.se.
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Trevlig läsning!

Henrik Holmberg
Associate Publisher
Mobil: 070 – 669 89 00
E-post: henrik@dext.se
| www.dext.se | twitter: @dextbooks | facebook/dextbooks |
DEXT ger ut fotohandböcker för den nyfikna nybörjaren och den avancerade användaren. Våra fotografer och
författare visar de kreativa möjligheterna och stärker och inspirerar läsaren att utnyttja dem. 'Dexterous': Skillful with
one´s hands; skillful in some specific thing; agile; flexible; able to move fluidly and gracefully, på svenska fingerfärdig,
händig, skicklig.

P.S.
Du har väl inte missat vår populära fotohandbokserie Bättre bilder? En originalserie producerad
i Sverige som nu också ges ut av dPunkt Verlag i Tyskland och Rocky Nook i USA under
namnet Edition Espresso. I serien har vi nu följande aktuella titlar:
•
•
•
•
•
•

Bättre bilder / Grunderna
Bättre bilder / Fotoprylar
Bättre bilder / För unga fotografer
Bättre bilder / Natur och landskap
Bättre bilder / Småkryp och växter
Bättre bilder / Fotoskolan 1

Och snart fyller vi på med följande titlar i samma serie:
•
•
•
•

Bättre bilder / iPhone
Bättre bilder / Photoshop
Bättre bilder / Street Photography
Bättre bilder / Tjäna pengar som fotograf
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